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Treści zawarte w publikacji nie stanowią ofi cjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

W jednym z po-
przednich wydań 
„Głosu” prezento-
waliśmy klasę, która 
powstanie w Zespo-
le Szkolno-Przedsz-
kolnym nr 2 w Wi-
śle Malince, a dziś 
pokazujemy, jak  bę-
dzie wyglądać eko-
logiczna pracownia 
w Ochabach Małych. 
Zgodnie z zamysłem 
władz szkoły, z tego 
wyjątkowego miej-
sca - nazwanego „Zielo-
ną Oazą” - będą mogli ko-
rzystać nie tylko uczniowie, 
ale także absolwenci i dzieci 
uczęszczające do miejscowe-
go przedszkola. Dyrekcja ma 
nadzieję, że uda się stworzyć 
takie miejsce, w którym zdo-
bywanie wiedzy będzie się 
kojarzyć tylko i wyłącznie z 
odkrywaniem, badaniem i sa-
modzielnym poznawaniem 
świata, i co więcej - stanie 
się inspiracją do podejmowa-
nia kolejnych działań na rzecz 
ochrony środowiska.

W ramach przedsięwzię-
cia pomieszczenie, w którym 
powstanie „Zielona Oaza”, 
zostanie odmalowane, zy-
ska nową wykładzinę, a na 
ścianach pojawią się fotota-
pety nawiązujące do pusty-

Odkrywać, badać, poznawać świat, czyli...

ZIELONA OAZA
W OCHABACH

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Ochabach Małych jako jedna z 
dwóch placówek oświatowych w powiecie cieszyńskim otrzymała w tym 
roku dofi nansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu „Zielona Pracow-
nia 2018”. Na liście szczęśliwców znalazło się - przypomnijmy - 127 jedno-
stek, a 153 starały się o pieniądze.

ni i oazy właśnie. Zmoder-
nizowana zostanie ponad-
to instalacja elektryczna, a 
świetlówki - wymienione. 
Pracownia wyposażona bę-
dzie w nowe meble, nowo-
czesny sprzęt multimedial-
ny i mnóstwo pomocy dy-
daktycznych, które wyko-
rzystywane będą podczas za-
jęć z przedmiotów przyrodni-
czych, biologicznych i che-
miczno-fizycznych, a tak-
że zajęć dodatkowych koła 
biologiczno-ekologicznego i 
chemicznego. Szkoła planuje 
zakup m.in. sprzętu multime-
dialnego, zestawów do bada-
nia wody, powietrza i gleby, 
różnego rodzaju mikrosko-
pów, lup, kompasów, globu-
sów, preparatów, modeli, ta-
blic i plansz edukacyjnych.

Koordynatorem projek-
tu jest Anna Żertka, nauczy-
ciel chemii i przyrody, która 
przygotowała odpowiednie 
wnioski, kosztorysy i za-
dbała o wizualizację „Zielo-
nej Oazy”. Całkowity koszt 
realizacji przedsięwzięcia w 
Ochabach Małych wynie-
sie 40 536 zł. Większość 
wydatków uda się pokryć z 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach, który przekazał szko-
le 30 000 zł. Wkład wła-
sny placówki to natomiast  
10 536 zł, w tym 6 500 zł z 
nagrody uzyskanej w pierw-
szym etapie konkursu „Zie-
lona pracownia”. Resz-
tę - 4 036 zł - dołoży Rada 
Rodziców.               (kredo)

Ideą, jaka już od 
ośmiu lat przyświeca 
konkursowi, jest szu-
kanie drzew, które są 
nie tyle wiekowe, ale 
mają za sobą jakąś hi-
storię. Które pobudza-
ją wyobraźnię i jedno-
czą lokalną społecz-
ność, są przez ludzi 
kochane i pielęgno-
wane. - Stare drzewa 
to nasze dziedzictwo 
i podtrzymywanie ży-
wej tradycji. To także 
piękno i ciągłość. Bar-
dzo to niepokojące, że 
nie zawsze szanujemy 
te wartości i dla do-
raźnego zysku nisz-
czymy drzewa, kra-
jobraz i opowieści. 
Drzewa to nasi przy-
jaciele - przekonuje 
Jacek Bożek, założy-
ciel Klubu Gaja.

Do etapu, w którym o 
zwycięstwie decydują gło-
sy internautów, dostały się 
dwa drzewa rosnące na te-
renie gminy Hażlach. Pierw-
sze z nich to dąb Mieszko 
w Kończycach Wielkich, 
liczący około 500 lat i od 
1954 roku objęty ochroną 
pomnikową. Okaz ma wy-
sokość 30 m, a jego obwód 
liczy 856-910 cm. Do kon-
kursu zgłosiła drzewo Ko-
misja Ochrony Przyrody od-

działu PTTK „Beskid Ślą-
ski” w Cieszynie. Mieszko 
jest najgrubszym i jednym z 
najstarszych dębów na Ślą-
sku. Za sprawą wieku i swo-
ich rozmiarów należy do dę-
bowej elity w naszym kraju. 
Drzewo można podziwiać 
w parku otaczającym daw-
ny zamek Larischów i Thu-
nów. Jedna z historii zwią-
zanych z nim mówi o wo-
jennej wyprawie króla Jana 
III Sobieskiego pod oblężo-
ny Wiedeń. W Kończycach 
zakończono jeden z dzien-
nych etapów marszu, a w 
pobliżu starych dębów po-
chowano konie, które padły 
podczas męczącej wędrów-
ki. Kiedy wojsko opuszczało 
ten teren, wieśniacy słyszeli 
ponoć tęskne rżenie pogrze-
banych zwierząt. Zaczęli 
też omijać to miejsce, szep-
cząc między sobą, że w par-
ku straszą duchy husarskich 
rumaków. Dopiero kiedy na 
jednym z dębów powieszo-
no obrazek z wizerunkiem 
Matki Boskiej, tajemnicze 
odgłosy ustały. Miejscowi 
mówią także o tym, że pod 
koniec XIX wieku w pobli-
żu starych dębów biło źró-
dełko z krystalicznie czystą 
wodą, której szklankę dla 
zdrowia wypijała codzien-

nie hrabina Gabriela 
Thun-Hohenstein. To 
ona także była funda-
torką nowej kaplicz-
ki z obrazem Mat-
ki Boskiej, którą za-
wieszono na drzewie.

Do tytułu „Drze-
wa Roku 2018” aspi-
racje ma także Zie-
lona Grusza, której 
wiek liczony jest na 
150 lat, wysokość 
sięga 8 m, a obwód 
190 cm. Okaz zgłosił 
do konkursu cieszy-
nianin, Jan Macha-
ła. Grusza rośnie na 
tzw. trójstyku między 
Kończycami Wiel-
kimi, Kończycami 
Małymi i Pruchną, 
ale na terenie pierw-
szej z wymienionych 
wiosek. Korzenie za-
puściła na otwartej 

przestrzeni przy wąskiej 
drodze, stoi samotnie, co po-
tęguje wrażenie, które robi. 
Drzewo jest coraz bardziej 
pochylone, a jego korona ra-
chitycznie pogięta. Również 
i z nim jest związanych kil-
ka historii. Ludowe poda-
nie mówi o posadzeniu gru-
szy przez miejscowych chło-
pów na pamiątkę zniesienia 
pańszczyzny. Miejsce zo-
stało wybrane nieprzypad-
kowo. Najstarsi mieszkań-
cy mawiali, że rośnie tam, 
gdzie stała drewniana ława, 
na której siadywał zarząd-
ca pańskich dóbr i pilnował 
porządku podczas prac po-
lowych. Chłopi, którzy nie 
pracowali wystarczająco 
pilnie, otrzymywali za karę 
srogie baty. Wymierzano je 
właśnie na skraju pola. 

Internetowy plebiscyt 
znajduje się  na stronie 
www.drzeworoku.pl Kon-
kurs jest częścią szerszego 
programu edukacji ekolo-
gicznej Klubu Gaja, reali-
zowanego przy wsparciu 
zarówno Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, jak i Naro-
dowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej.             (kredo)

Poznaj ich historię i daj im swój głos!

DRZEWA
Z ASPIRACJAMI

Rozpoczęło się głosowanie na „Drzewo Roku 2018”. W konkursie organi-
zowanym przez Klub Gaja w Bielsku-Białej, znaną w regionie organizację 
ekologiczną, podejmująca działania chroniące przyrodę także w powiecie 
cieszyńskim, startują dwa drzewa z naszego terenu. Przez cały czerwiec 
można oddać na nie swój głos.

- Brenna jest jedną z 
trzydziestu trzech gmin w 
Polsce, które w maju otrzy-
mały certyfi kat klastra ener-
gii przyznawany przez Mini-
sterstwo Energii - informu-
je wójt Brennej Jerzy Pilch. 
Czym jest ów klaster, które-
go ofi cjalna nazwa to Kla-
ster Energii Brenergia Lo-
kalnego Systemu Energe-
tycznego? - To porozumie-
nie współpracy lokalnego 
samorządu, przedstawicieli 

przedsiębiorstw i jednostek 
badawczo-naukowych. Do-
strzegając problem niskiej 
emisji na obszarze gminy 
oraz mając na uwadze wy-
mogi środowiskowe, wy-
mienione strony postanowi-
ły nawiązać współpracę w 
ramach klastra oraz okre-
śliły cele i kierunki działa-
nia, które przyczynią się do 
stworzenia Lokalnego Syste-
mu Energetycznego oparte-
go o ekologiczne i odnawial-

ne źródła energii - wyjaśnia 
wójt Jerzy Pilch.

Główne cele klastra Bre-
nergia to samowystarczal-
ność energetyczna wraz z 
poprawą lokalnego systemu 
bezpieczeństwa energetycz-
nego oraz likwidacja niskiej 
emisji pochodzącej z pieców 
i kotłów działających na te-
renie gminy Brenna. Co mię-
dzy innymi będzie robione, 
aby te cele zostały zrealizo-
wane? Na przykład samorząd 

będzie zabiegał o tak zwaną 
poprawę efektywności ener-
getycznej swoich budynków 
poprzez ich termomoderni-
zację oraz instalację odna-
wialnych źródeł energii.

W planie jest także wy-
korzystanie pochodzącej z 
lokalnych zasobów biomasy 
do ogrzewania oraz zapew-
nienie mieszkańcom wspar-
cia inwestycyjnego w kwe-
stii budowy instalacji foto-
woltaicznych.               (hos)

Żeby powietrze było czystsze

KLASTER ENERGII W BRENNEJ
W Brennej, dzięki tak zwanemu klastrowi energii, wspomagane mają być działania mające na celu 
poprawę stanu środowiska naturalnego, a w szczególności jakości powietrza. 
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